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PARLAMENTUL EUROPEAN 
 

 Referendum-ul din Turcia 

 

Peste 50% dintre turci au votat pentru un sistem prezidenţial 

Circa 55 de milioane de turci cu drept de vot au fost chemaţi, pe data de 16 aprilie 
a.c., la un referendum crucial pentru a spune „da” sau „nu” în privinţa unei reforme 
constituţionale în 18 puncte care ar institui un sistem prezidenţial cu puteri ample în 
locul actualului model parlamentar. 

După numărarea celor aproximativ 96.6% din buletine, a rezultat că 51,48% dintre 
turci au votat în favoarea modificării Constituţiei1, dar cei care se opun acestor 
reforme au câştigat în cele mai mari oraşe ale Turciei — Istanbul, Ankara şi Izmir — şi 
în sud-estul ţării, unde majoritatea sunt kurzi2. Un procent de 48,52% dintre turci au 
votat împotrivă, iar rata de participare la vot a fost de aproximativ 86%. 

                                                           

1 Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a fost cel mai mare promotor al reformei, pe care o 
consideră necesară pentru a obţine o mai mare stabilitate şi a garanta astfel mai eficient creşterea 
economică şi securitatea. Atât Partidul Justiţiei şi Dezvoltării (AKP, de guvernământ), cât şi Mişcarea 
Acţiunii Naţionaliste (MHP, dreapta) au susţinut reforma, în timp ce opoziţia social-democrată şi cea 
pro-kurdă au respins-o. Opoziţia se teme că Turcia se va transforma într-o autocraţie ca urmare a 
vastelor puteri ce vor fi atribuite preşedintelui, ceea ce va slăbi controlul asupra exercitării puterii şi 
separării puterilor. AFP reaminteşte că preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a folosit relaţiile cu 
Uniunea Europeană ca subiect de campanie înaintea referendumului, acuzând Bruxellesul de lipsa 
progreselor în negocierile de aderare a Turciei şi folosind termenul de „nazişti" pentru oficialii germani şi 
olandezi care au interzis mitingurile electorale ale comunităţilor turce din ţările lor. De asemenea, 
Reuters subliniază că Turcia este membră a NATO şi este importantă pentru UE şi pentru că a primit 
milioane de refugiaţi în urma conflictului din Siria. 

2 Conform Agenţiei de stat Anadolu, preluată de Agerpres. 
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Modificarea Constituţiei are ca scop concentrarea puterii în mâinile unei singure 
persoane:  

 puterea executivă, pentru că preşedintele va îngloba mandatul de prim-
ministru şi numeşte miniştrii;  

 puterea legislativă, deoarece preşedintele poate guverna prin decrete;  

 puterea judiciară, fiindcă şeful statului va putea numi şase din cei 13 membri 
ai Înaltului Consiliu al Puterii Judiciare (HSYK). 

Cu o popularitate reconfirmată 
după puciul eşuat din luna iulie a 
anului trecut, preşedintele Recep 
Tayyip Erdogan a promovat 
intens organizarea 
referendumului privind 
modificarea constituţiei, proiect 
pe care şi l-a asumat încă de la 
preluarea funcţiei prezidenţiale, 
în 2014. Astfel, preşedintele 
Recep Erdogan va 
avea posibilitatea de a guverna 
Turcia până în anul 2029 şi va 
beneficia de puteri executive 
extinse.  

Preşedintele Recep Tayyip Erdogan l-a felicitat pe premierului Bilali Yildirim pentru 
victoria guvernului la referendumul pentru reforma constituţională din Turcia3. 
Erdogan a discutat şi cu alţi susţinători ai răspunsului „da” la referendum, adică pentru 
extinderea prerogativelor prezidenţiale. 

 

 Turcia ar trebui că caute 
„cel mai larg posibil consens 
naţional” în amendamentele 
sale constituţionale, dată fiind 
victoria extrem de strânsă a 
taberei „da” -  (Evet), a 
transmis Comisia Europeană 
după aflarea rezultatelor 
referendumului prin care 
preşedintele Recep Erdogan 
primeşte puteri sporite.  

Într-un un comunicat comun, 
semnat de preşedintele 
                                                           

3
  Conform Agenţiei de stat Anadolu, preluată de Agerpres. 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-981_en.htm
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Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, de şefa diplomaţiei europene, Federica 
Mogherini, şi de comisarul european pentru extinderea UE, Johannes Hahn, se 
precizează că: „Luăm notă de rezultatele raportate ale referendumului din Turcia 
privind amendamentele la Constituţie, adoptată de Adunarea Naţională a Turciei la 
21 ianuarie 2017. De asemenea, aşteptăm evaluarea misiunii de observare OSCE / 
BIDDO International, în ceea ce priveşte presupusele nereguli. Amendamentele 
constituţionale, şi în special punerea în aplicare a acestora în practică, vor fi evaluate 
în lumina obligaţiilor Turciei în calitate de ţară candidată a Uniunii Europene 
şi în calitate de membru al Consiliului Europei. Încurajăm Turcia să ţină cont 
de preocupările şi recomandările Consiliului Europei, inclusiv în ceea ce priveşte 
starea  de urgenţă. Având în vedere rezultatul referendumului şi implicaţiile profunde 
ale modificărilor constituţionale, facem apel la  autorităţile turce să caute cel mai larg 
consens naţional posibil în punerea în aplicare a acestora.“ 

 Mesaj dur din Parlamentul European pentru Erdogan  

Posibila reintroducere a pedepsei cu moartea4 în Turcia reprezintă o linie roşie 
pentru Uniunea Europeană, a transmis pe data de 17 aprilie a.c., preşedintele 
Parlamentului European, Antonio Tajani, care a făcut apel şi la respectarea statului de 
drept şi a drepturilor omului în Turcia după referendumul în urma căruia cetăţenii turci 
au modificarea Constituţiei şi sporirea puterilor prezidenţiale. „Sunt foarte îngrijorat 
de un  posibil referendum privind pedeapsa cu moartea în Turcia. O linie roşie pentru 
Uniunea Europeană”, a declarat Tajani pe contul său de Twitter. 

Şeful Parlamentului European a precizat: „(…) aşteptând evaluarea OSCE asupra 
referendumului, adresez un apel Turciei, în calitate de ţară candidată la UE, să 
respecte statul de drept şi drepturile fundamentale”.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4 Pe data de 16 aprilie a.c., o dată cu anunţul victoriei la referendum, Erdogan a declarat că va 
discuta cu guvernul şi cu naţionaliştii din opoziţie reintroducerea pedepsei cu moartea în Turcia, printr-
un nou plebiscit. Un eventual „da" în acest caz ar face imposibilă aderarea ţării la Uniunea Europeană. 
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COMISIA EUROPEANĂ 
 

Migraţie, afaceri interne şi cetăţenie 

Transferul şi relocarea - se fac progrese constante, dar sunt necesare 
mai multe eforturi pentru atingerea obiectivelor. 

Al unsprezecelea raport5 privind progresele înregistrate în ceea ce priveşte 
mecanismele UE de transfer şi de relocare de urgenţă evaluează acţiunile întreprinse 
din 2 martie 2017 până în prezent. 

Statele membre au făcut progrese constante în cazul transferului migranţilor, 
stabilind un nou record lunar, ceea ce înseamnă că un număr de 2.465 de persoane 
fiind transferate până în prezent. Numărul total de transferuri se ridică în acest 
moment la 16.340. Cu toate acestea, sunt necesare eforturi suplimentare din partea 
tuturor statelor membre pentru a se asigura că toate persoanele eligibile vor fi 
transferate în următoarele luni. Şi în cazul relocării, statele membre au făcut, în 
continuare, progrese semnificative, oferind până acum căi sigure şi legale de intrare pe 
teritoriul Uniunii Europene unui număr de 15.492 de persoane.  

Pentru a îmbunătăţi procedura de transfer, statele membre ar trebui să ia, cu 
precădere, următoarele măsuri,: 

 să facă angajamente lunare, să se angajeze să transfere mai multe 
persoane, să asigure o capacitate sporită de prelucrare a solicitărilor de transfer şi să 
reducă timpul de răspuns; 

 să evite preferinţele excesiv de restrictive şi întârzierile şi să limiteze 
cerinţele care provoacă întârzieri în cursul procedurii de transfer; 

                                                           

5 Comunicare: Al unsprezecelea raport privind transferul şi relocarea 

Anexa 1: Transferuri din Grecia  

Anexa 2: Transferuri din Italia 

Anexa 3: Transferuri din Italia şi din Grecia 

Anexa 4: Situaţia privind relocarea 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_eleventh_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_eleventh_report_on_relocation_and_resettlement_annex_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_eleventh_report_on_relocation_and_resettlement_annex_2_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_eleventh_report_on_relocation_and_resettlement_annex_3_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_eleventh_report_on_relocation_and_resettlement_annex_4_en.pdf
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 să dea dovadă de mai multă flexibilitate în ceea ce priveşte posibilitatea, 
în cazul Italiei, iar în cazul statelor membre de transfer, necesitatea de a desfăşura 
interviuri de securitate suplimentare; 

 să acorde prioritate solicitărilor referitoare la persoane vulnerabile, în 
special minorii neînsoţiţi; 

 în plus, în cazul Italiei, înregistrarea şi identificarea tuturor candidaţilor 
eligibili ar trebui să aibă loc cât mai curând posibil. 

În timp ce unele state membre şi ţări asociate şi-au realizat deja obiectivele 
privind relocarea (Estonia, Irlanda, Ţările de Jos, Finlanda, Suedia, Regatul Unit, 
Islanda, Liechtenstein şi Elveţia) şi alte câteva s-au alăturat grupului de state de 
relocare prin intermediul mecanismului UE, responsabilităţile sunt în continuare 
împărţite în mod inegal. Nouă state membre (Bulgaria, Cipru, Grecia, Croaţia, Malta, 
Polonia, România, Slovacia şi Slovenia) nu au început încă să efectueze relocări în 
cadrul mecanismelor actuale de la nivelul Uniunii Europene. 

Protecţia copiilor migranţi  

În ultimii 2 ani, un număr din ce în ce mai mare de copii migranţi au 
sosit în UE, mulţi dintre ei nefiind însoţiţi de familiile lor. 

Deşi legislaţia UE şi a statelor membre asigură un cadru de protecţie solid, valul 
recent de sosiri a generat presiune asupra sistemelor naţionale şi a revelat existenţa 
unor lacune şi deficienţe în această privinţă. Pe baza experienţei şi a cunoştinţelor 
desprinse din fiecare domeniu de politică relevant, Comisia a propus6 o serie de 
domenii prioritare asupra cărora statele membre să îşi concentreze eforturile, cu sprijin 
din partea Comisiei şi a agenţiilor UE, pentru a îmbunătăţi protecţia copiilor migranţi şi 
pentru a asigura o legătură mai strânsă între serviciile din domeniul azilului şi cele de 
protecţie a copilului. Acţiunile prioritare sunt: 

 identificare rapidă şi protecţie din momentul sosirii: o persoană 
responsabilă de protecţia copilului ar trebui să fie prezentă cât mai devreme, în etapa 
înregistrării, în toate unităţile de primire în care sunt cazaţi copii, iar pentru fiecare 
hotspot ar trebui să fie desemnaţi responsabili cu protecţia copilului; 

 condiţii adecvate de primire a copiilor: nevoile fiecărui copil trebuie 
să fie evaluate la sosire, cât mai devreme posibil, iar toţi copiii trebuie să aibă acces la 
asistenţă juridică, la asistenţă medicală, la sprijin psiho-social şi la 
educaţie, fără întârziere şi indiferent de statut; 

 determinarea rapidă a statutului şi a sistemelor eficace de 
tutelă: ar trebui consolidat rolul tutorelui pentru minorii neînsoţiţi7;  

                                                           

6 Comunicare: Protecţia copiilor migranţi 

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei: Punerea în aplicare a Planului de acţiune privind 
minorii neînsoţiţi (2010-2014) 

7 În acest scop, Comisia Europeană va crea o reţea europeană a tutelei, în cadrul căreia urmează 
să aibă loc un schimb de bune practici. Pentru a sprijini punerea în aplicare de către statele membre a 
unor proceduri fiabile de determinare a vârstei, EASO îşi va actualiza orientările cât mai curând. Ar 
trebui să se depună eforturi concertate şi pentru accelerarea procedurilor de identificare şi reîntregire a 
familiei, în interiorul sau în afara UE. În toate procedurile legate de procesul de migraţie, cazurile în care 
sunt implicaţi copii ar trebui să aibă întotdeauna prioritate. Acest lucru este valabil şi pentru transferul 
migranţilor neînsoţiţi din Grecia sau din Italia. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_communication_on_the_protection_of_children_in_migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_communication_on_the_protection_of_children_in_migration_annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_communication_on_the_protection_of_children_in_migration_annex_en.pdf
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 soluţii durabile şi măsuri de integrare timpurie: Comisia va 
promova în continuare integrarea copiilor, prin finanţare şi schimb de bune 
practici8;  

 combaterea cauzelor profunde şi protecţia copiilor de-a lungul 
rutelor de migraţie din afara UE: UE a fost intensificată colaborarea UE cu ţările 
partenere în ceea ce priveşte integrarea protecţiei copilului migrant în cadrul 
parteneriatului privind migraţia9.  

  

Politica regională 

Măsurile prin care politica de coeziune a UE poate să ajute regiunile 
care au venituri mici şi creştere scăzută în UE. 

Într-un raport10 al Comisiei Europene referitor la regiunile din UE care sunt 
rămase în urmă în ceea ce priveşte creşterea sau bogăţia, se identifică modalităţi clare 
de sprijinire a strategiilor de creştere regionale cu ajutorul fondurilor UE. Raportul 
evaluează factorii care sprijină sau împiedică competitivitatea acestor regiuni şi 
motivele pentru care ele nu au ajuns încă la nivelurile de creştere şi veniturile 
preconizate pentru Uniune. Şi mai important este faptul că raportul identifică nevoile în 
materie de investiţii ale regiunilor, între care: capitalul uman, inovarea, calitatea 
instituţiilor, accesibilitatea sporită, precum şi instrumentele disponibile în cadrul 
politicii de coeziune a UE care le-ar putea sprijini în viitor. 

Economiile regiunilor cu venituri mici pot fi stimulate printr-un 
amestec eficace de investiţii în inovare, în capitalul uman şi pentru 
conectivitatea lor. 

Strategiile de specializare inteligentă pot contribui la îmbunătăţirea capacităţilor 
de inovare ale regiunilor care au punctaje mici, potrivit indicelui competitivităţii 
regionale, chiar în situaţiile în care nu există o interacţiune eficientă între mediul 
academic şi mediul de afaceri local. 

Ar trebui stimulate investiţiile în capitalul uman şi îmbunătăţirea competenţelor 
forţei de muncă prin intermediul formării profesionale şi al învăţării pe tot parcursul 
vieţii, ambele putând fi susţinute cu fondurile politicii de coeziune. Se pot evita astfel 
deprecierea competenţelor şi nepotrivirile dintre oferta educaţională şi cererea de pe 
piaţa forţei de muncă. 

Sporirea atractivităţii unei regiuni pentru tinerele talente şi pentru 
întreprinzători presupune, totodată, strângerea legăturilor dintre oraşele dintr-o 
regiune şi marginile şi zonele rurale ale acestora. Acest lucru va genera un efect sporit 
de propagare dinspre principalii poli economici, cu beneficii pentru întreaga regiune. 
Numeroase regiuni care au venituri mici se confruntă cu lipsuri semnificative ale 
                                                           

8 Statele membre sunt invitate să intensifice relocarea copiilor care au nevoie de protecţie şi să se 
asigure că sunt luate măsuri de identificare a familiei şi de reintegrare pentru copiii care urmează a fi 
returnaţi. 

9 Sunt necesare în continuare eforturi pentru sprijinirea ţărilor partenere în vederea consolidării 
sistemelor naţionale de protecţie a copilului şi a prevenirii traficului de copii. Ar trebui să fie asigurată o 
aplicare în timp util a Orientărilor UE pentru promovarea şi protecţia drepturilor copilului, actualizate 
recent, inclusiv în ţările de origine şi de tranzit. 

10 Competitivitatea în regiunile cu creştere scăzută şi cu venituri mici – raportul privind regiunile 
rămase în urmă. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_ro.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-333_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-333_ro.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/lagging_regions%20report_en.pdf
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infrastructurii, motiv pentru care investiţiile în reţelele de transport principale ar trebui 
să fie o prioritate. 

Pentru regiunile cu creştere scăzută ar fi benefice o capacitate 
instituţională mai puternică şi reforme structurale. 

Raportul competitivitatea în regiunile cu creştere scăzută şi cu venituri mici 
oferă dovezi suplimentare potrivit cărora politicile de dezvoltare pot da cele mai bune 
rezultate doar într-un mediu propice investiţiilor şi doar dacă sunt puse în aplicare de 
administraţii puternice, în mod transparent, responsabil şi eficient. 

Acest lucru este deosebit de relevant în cazul regiunilor cu creştere scăzută, care 
au demonstrat îmbunătăţiri limitate ale capacităţii lor instituţionale, care nu au putut 
să profite la maximum de intervenţiile din cadrul politicii de coeziune şi care, prin 
urmare, au crescut mai puţin şi au fost mai expuse la criza economică. 

Pentru ca impactul cheltuielilor UE, naţionale şi regionale să fie mai mare, ar 
trebui eliminate barierele orizontale şi sectoriale care împiedică investiţiile. Condiţiile 
prealabile pentru succesul investiţiilor din cadrul politicii de coeziune pot fi stimulente 
puternice pentru înlăturarea principalelor obstacole din calea investiţiilor identificate 
în raport. 

Priorităţile ar trebui să fie crearea unor medii de afaceri mai flexibile, cu mai 
puţină birocraţie, mai puţin timp şi costuri mai mici în situaţiile de înfiinţare de noi 
întreprinderi şi în funcţionarea IMM-urilor, creşterea eficienţei, a transparenţei şi a 
responsabilităţii administraţiilor şi serviciilor publice şi modernizarea achiziţiilor 
publice cu ajutorul procedurilor digitale. 

 

Justiţie, consumatori şi egalitate de gen  

Tabloul de bord al UE privind justiţia din 2017: sistemele de justiţie 
au devenit mai eficace, dar mai există provocări. 

Comisia Europeană a prezentat Tabloul de bord al UE privind justiţia din 201711, 
care oferă o imagine de ansamblu, comparativă, a eficienţei, a calităţii şi a 
independenţei sistemelor de justiţie din statele membre ale UE. 

Scopul este de a ajuta autorităţile naţionale să-şi mărească eficacitatea 
sistemelor de justiţie. În comparaţie cu ediţiile precedente, Tabloul de bord din 
2017 explorează noi aspecte legate de funcţionarea sistemelor de justiţie, de exemplu 
cât de uşor pot avea acces la justiţie consumatorii şi ce canale folosesc aceştia pentru a 
face reclamaţii împotriva întreprinderilor. Pentru prima dată, acesta indică şi durata 
procedurilor judiciare penale referitoare la infracţiuni de spălare a banilor. 

Principalele constatări ale ediţiei din 2017 se referă la: 

 proceduri judiciare civile şi comerciale mai scurte: inclusiv într-o 
serie de state membre ale căror sisteme de justiţie se confruntă cu provocări; 

 analiza modului în care se asigură respectarea dispoziţiilor de 
protecţie a consumatorilor: statele membre sunt responsabile să asigure 
respectarea legislaţiei UE în materie de protecţie a consumatorilor, astfel, multe aspecte 

                                                           

11 Tabloul de bord privind justiţia din 2017 - raport complet 

Rezumatul Tabloului de bord privind justiţia: Fişă informativă 

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-781_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-781_ro.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43918
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43918
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43918
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43919
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legate de protecţia consumatorilor sunt soluţionate direct de către autorităţile de 
protecţie a consumatorilor şi nu este nevoie să se ajungă în instanţă; 

 analiza combaterii spălării banilor: conformându-se dispoziţiilor 
celei de A patra directive privind combaterea spălării banilor, statele membre au 
furnizat pentru prima oară date referitoare la acest domeniu, date care indică o mare 
variaţie a duratei procedurilor legate de infracţiuni de spălare a banilor – de la mai 
puţin de o jumătate de an la aproape trei ani; 

 accesul limitat la justiţie pentru cetăţenii mai săraci: tabloul de 
bord arată că, în unele state membre, cetăţenii cu venituri sub pragul sărăciei nu 
beneficiază de niciun fel de asistenţă judiciară în anumite tipuri de litigii; 

 utilizarea instrumentelor TIC este încă limitată în unele ţări: 
deşi sunt folosite pe scară largă pentru comunicarea dintre instanţe şi avocaţi, în 
jumătate din statele membre, tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor  sunt folosite 
foarte rar pentru semnătura electronică, în peste jumătate din ţările UE; 

 percepţia publicului larg asupra independenţei sistemului 
judiciar este fie neschimbată, fie mai bună: acest lucru este valabil în peste două 
treimi din statele membre, în comparaţie cu anul 2016; 

 standarde de calitate: majoritatea statelor membre au standarde care 
stabilesc termene sau calendare pentru a evita procedurile judiciare de durată.  
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 COMISIA EUROPEANĂ

 

12 

 

 


